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MAN Truck & Bus SE 
 

 

Specifikacije storitve Compliant za TBM2 
 

Splošne informacije 

Predložene specifikacije storitve se nanašajo na proizvod Compliant za tovornjake MAN s telematskim 
modulom 2 (TBM2). Predpogoj za uporabo proizvoda Compliant z modulom TBM2 je paket MAN Bridge. 
MAN Bridge je osnovni paket s stroški za tovornjake MAN z modulom TBM2. Za lažji začetek na platformi 
RIO vključuje pomembne osnovne elemente in je osnova za nadaljnje storitve. 

Proizvod Compliant omogoča oddaljen prenos za podatke iz tahografa in vozniške kartice. Pomembno 
opozorilo: Funkcija oddaljenega prenosa za vozila s TBM2 se opravlja preko platforme T-System (ime 
proizvoda: Logiweb/MAN TeleMatics) in odjemalca MAN TeleMatics (aplikacija/uporabniški vmesnik, 
nameščen pri stranki). Preberite tudi poglavje »Tehnični pogoji« v specifikaciji storitve. 

Podatki iz tahografa in vozniške kartice se prenesejo samodejno in arhivirajo na platformi T-System. 
Arhivirani podatki se lahko prek odjemalca MAN TeleMatics lokalno shranijo na računalnik. 

 

Specifikacije 

Ko so vozila voznega parka v območju skrbništva RIO nameščena na platformi RIO in je bila zanje prek 
trgovine Marketplace kupljena storitev Compliant, lahko uporabljate naslednje storitve: 

Funkcionalnost/podatki Tovornjak 
MAN Avtobus MAN MAN Van 

Znamke, ki ni 
MAN (RIO Box 
v načinu FMS) 

Samodejen oddaljen prenos 
podatkov iz tahografov in 
vozniških kartic 

X 

Storitev za to 
kategorijo vozil 
ni na voljo 

Storitev za to 
kategorijo vozil 
ni na voljo 

Storitev za to 
kategorijo vozil 
ni na voljo 

Shranjevanje prenesenih 
podatkov na platformi T-System X 

Lokalno ročno/samodejno 
shranjevanje arhiviranih datotek 
na računalnik 

X 

 

Možni intervali oddaljenega prenosa: 

• Tahograf (masovni pomnilnik): 7 – 90 dni 
• Vozniška kartica: 1 – 28 dni 

 

 

Tehnični pogoji 
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MAN Truck & Bus SE 
Za uporabo storitve Compliant za modul TBM2 morajo biti vozila opremljena, kot sledi: 

 Tovornjak 
MAN Avtobus MAN MAN Van 

Znamke, ki ni 
MAN (RIO Box v 

načinu FMS) 
Uporaba TBM2, serijsko 
vgrajenega ali naknadno 
vgrajenega v skladu s 
tehničnimi informacijami 
MAN TI (njegovo 
zagotavljanje ni del SPP 
storitev). 
 

X 

Storitev za to 
kategorijo vozil 

ni na voljo 

Storitev za to 
kategorijo vozil ni 

na voljo 

Storitev za to 
kategorijo vozil ni 

na voljo 
 

Modul TBM2 z različico 
programske opreme od 
3.2 naprej (informacijo o 
različici programske 
opreme uporabnik dobi 
pri svojem servisnem 
obratu MAN). 
 

X 

Uporaba tahografa (ga 
ne zagotovi MAN), ki 
omogoča oddaljen 
prenos. 

X 

 

Za začetek veljavnosti storitve mora biti vozilo za potrebno konfiguracijo dosegljivo prek radijske povezave. 
Večstopenjsko ročno preklapljanje sistema lahko traja več dni. 
 
Za uporabo storitve Compliant mora biti delovno mesto opremljeno, kot sledi (dodatno k zahtevam za 
delovno mesto storitve MAN Bridge): 

• Pomemben predpogoj/priporočilo: Odjemalec MAN TeleMatics in za oddaljen prenos potrebni 
gonilnik bralnika kartic USB morata biti nameščena na računalniku, na katerem ni 
nameščen/uporabljen noben drugi bralnik kartic USB, npr. za oddaljen prenos vozil z RIO-Boxom. 

• Če se že uporablja bralnik kartic za oddaljen prenos vozil z RIO-Boxom, potem je treba za storitev 
Compliant z modulom TBM2 uporabiti dodatni računalnik z operacijskim sistemom Windows 7 ali 
novejšim (ga ne zagotovi MAN), ki ima dostop do interneta. 

• Uporaba odjemalca MAN TeleMatics z različico 4.12.2 ali novejšo (ga zagotovi MAN). 
• Uporaba čitalnikov kartic (njihovo zagotavljanje ni del SPP storitev). 

o SCR3311 
o Cloud 2700 R 

 
 
 
 

• Aktualni odjemalec MAN TeleMatics (dostopna programska oprema) in potrebni gonilnik bralnika 
kartic USB lahko prenesete s spletne strani https://www.truck.man.eu à Storitve à Upravljanje 
voznega parka à Pregled à Prenosi. 



 

Stanje: 01.09.2020 Različica 1/1  3 

 

MAN Truck & Bus SE 
• Uporaba kartic podjetja (jih ne zagotovi MAN) 
• Na enem računalniku lahko deluje samo en odjemalec MAN TeleMatics s povezanim bralnikom 

kartic. Če se hkrati uporablja več kartic podjetja, je treba za vsako kartico uporabiti ločen računalnik 
z nameščenim odjemalnikom MAN TeleMatics in bralnikom kartic. 

• Spletni brskalnik (za uporabo priporočamo najnovejšo različico enega od naslednjih brskalnikov: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Edge. V primeru uporabe 
drugih brskalnikov ne moremo zagotoviti neomejene funkcionalnosti.) 

 


